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UL. PRZEMYSŁOWA 12, 98-100 ŁASK

Określenie wartości ryŃowej pojazdu uszkopoj azdu uszkodzonego i niekompletnego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] IX-2020

Marka: SKODA
Wersja:

Rodzaj pojazdu: Samochod osobowy

Model pojazdu.

Nr rejestracyjny:

Roomster 1.9 TDI
ELA48YW Rok prod.: 2009

VIN: TMBMG25 J595 0307 49

1.Ir INFO-EKSPERT
Data pierwszej Ę estracj i
Data wźności badania technicznego

Data oględzin
Przebieg podany
Okres eksploatacj i poj azdu (09 l 04 l 30 -20 / 09 l 1 5)

Kolor powłoki laklerowe1, (rodzai lakieru)
Oznaczenie Ępu
Dop. masa całk.
Rodzaj nadwozia
Jednostka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Doładowanie
Liczba cvlindrów / Układ cylindrów l Liczbazaworów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj napędu

034-01056
ż009l04l30
2020106114

2020l09lI0
385000km
l36 mies.

Biały 2-warstwo,*ry typu rrni

5J

1170kg
minivan 5 drzwiowy
zzapłonem samoczynnym
1896 ccm l 71kW (105KM)
Turbosp. z chłodn. powietrza
4/rzędowyl1'6
manualna
przedni (4x2)

wYPosAŻBnrr STANDARDOWE (2008.09-2009.02)

Lp.
l
2
J
4
5

6
7

Nazwa elementu wyposażenia
ABS + system wspomagania nagłego hamowania
Czujniki cofania
Filtr pipyłkowy
Fotel kierowcy z regllacjąwysokosci
Gniazdo l2Vwbagżniku
InmobilŁer
Kolumna kierownicy z rega|acjąwysokości i
głębokości
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
pirotechniczne
Oświetlenie przeslrzeni bagazowej

Pasy bezpieczeństwa przednie z regu|acją
wysokości mocowania
Poduwk a pow letrma kierowcy
Poduvk a powielrzna pasażęra

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
13 Poduszkipowietrzneboczne
14 Przygotowanie do montżu radia, głośruki 4 szt.

15 Reflektory przednie prqekcylne
l6 Sygrralizacjapozostawieniawłączonych świateł
11 System p/poślizgowy MSR
18 System pokolizyjny ACS
19 Swiatła zregulacląkątapochylenia elektryczną

Z0 Tarczę koł stalowę 15" opony 195155

21 Wspomaganieukładukierowniczego
elektrohydrauliczne

22 Zagłówkl foteli przednich regulowane

23 Zagłówki siedzeń Ęlnych 3 szt.

8

9

10

11

1ż
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Lp.
1

2

Nazwa elementu wyposżenia
KlimaĘzacja Climatic półautomatyczna

KuĘny powietrzrre boczne

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Wańość [PLN|

| 0ż1
342

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻnZrc, OGUMIENIA
Bieżnik [mm]Koło

Przednie lewe:
Przednie prawe
iylne lewe:

Tylne prawe:

Marka, Ęp
VIKING 195/55

VIKING l95/55
VIKING 195/55

VIKING 195/55

Rl5 85V
Rl5 85v
Rl5 85v
Rl5 85v

PROTECH2 TL
PROTECH 2 TL
PROTECH 2 TL
PROTECH 2 TL

40
40
50

50

STAN TECHNICZI\IY POJAZDU

\AĄlcenę opańo na oględzinach zewnęt]znych , próby działania silnika i PodzesPołów nie

pŹeprowadzono z uwigi na brak możliwości uruchomienia silnika
W wyniku oględzin i w oparciu o wyjaśnienia ustalono

Nadwozie
oblachowanie zewnętrzne kompletne z uszkodzeniami eksploatacyjnYmi - Powłoka lakiernicza w

złym stanie, liczne zarysowania iodpryski lakieru l :_ : _,....^^_^:^_,ń wnętrzu pojazdu *ido"=ne ślady ińtensywnej eksploatacji. Stan nadwoziai WYPosazenia

ponizej Średniego.
ponadto stwierdzono : pokrywa silnika ślady korozjiw miejscach ubytków lakie.rniczYch, ,Prog 

lewY

zgięty, błotnik tylny lewy zgięty . W miejscach uszkodzeń korozja. Slady korozji WYmagaląceJ

=ó{e|pieczeniawvstępujina'obżeż"in 
roł i na krawędziach drzwi orazw Przedniej Prawej częŚci

poszycia dachu.
Zuzyskanych informacjiwynika, że samochod ma niesprawną elektronikę sterująceą centralnYm

zamkiem i podnośnikiem szyb

Silnik
Silnik i osprzęt silnika kompletny. \Mdoczne ślady wycieków oleju wskazujące na uszkodzenie

uszczelnień. Prob działania nie przeprowadzono

Układ przeniesienia napędu
zespoiy kompletne. Z wyjaśnień przedstawiciela właściciela pojazdu wynika ,Że samochod ma

nadmiórnie zużyle spr=ę!ło i koło dwumasowe pełny zakres naprawy do sprawdzenia w

warunkach warsztatowych. po demontazu

Układ kierowniczy i zawieszenie
Zespoły kompletne, bez widocznych uszkodzeń

pozostałe - akumulator całkowicie rozładowany, brak kołpaków kół ,tarcze hamulcowe Przednie ze
znacznymi wyrobieniami ( progami), silnie skorodowany tłumik tylny .

Ocena ogólna
przedstaiviony do wyceny pĄazdjest w złym stanie technicznyrn i ogólnym. Obecnie Pojazd
kwalifikuje siądo s.ÓzegółÓwego przeglądu ,drobnych naprawa blacharskich nadwozia ,

zabezpiec=eńiaantykońzyjnego i lakiórowania uszkodzonych i skorodowanYch elementów.

naprawy elektroniki , wymiany sprzęgła,

Syśml INFO-EKSPERT
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WARTOŚC BAZOWA BRUTTO (136 mies.)

KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE
Wyposłżenie pojazda powod,uje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne

do spełnienia swojej funkcli. Wielkość korekty wartośCi bazowej, zwięanej Z wyposqżeniem dodatkowym pojązdu została okreŚlona na

podstawie udziału tego wyposcżenią w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortYzacji Pojazńt i

zw ięk s zon ej am ortrz acj i j ego wypos ążenw.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

KOREKTA ZA OGUMIENIE
Korekta uwzględnia wpłyv stąnu ogumienia na warlośc pojazńt, Punktem odniesienia jest ogumienie o zuĄciu 50oń,

,<OREKTY ROZNE

Korekta uwzględnia wp|nł przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartośc bazową została okreŚlona dla przebiegu normatYwne4o 226 000 kn,

Zweryfikowany przebieg wycenianego poiazdu 1est większy od normatywnego o t 59 000 km, Powoduie to zastosowanie korekt| wartoŚci w

wysokości -25,16%, '

13 700 PLN
1 369 PLN

- 3 791 PLN

66 PLN

- 8 880 PLN

W tym:
Stan utrzymania i dbałośc o pojazd

[%] Wań. IPLNI
-5,0 - 563

st.,n utrzymania i dbatość o pojazdmogqmiec wpływ nawartośc rynkowq pojazduw przypadku, gdy stan

lrłcenianego pojązdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu,

sru,terd:ony ponadprzeciętnie dobry stan inuiadczqcy o wyjqtkowej dbałości o pojazdmoże stanowic podstawę korekty

dodarniei wartości, stan gorszy d typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej,

A}itualnośc badań technicznych -5,0 _ 563

podstcrwą do zastosou)ania korelcty jest wada prcrwna w postaci zakazu użYtkowania Pojazdu na dzień 2020/09/15,

koszt wykonania wymagąnego bądanią technicmegojak tez, szczególnie w przypadku pojazdów vrieloletnich i trwale

wyłączonych zeksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia Llsprawniającej pojazdnaprcrwy,

Wartośc korehy została oszacowana automątycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: ] 36 mies.

Szcze gólny charakter eksplo atacj i -l0,0 -1 121

Negaynvny wpływ na wartość rynkowq może mieć użwanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy

sposób, np.: do nauhiazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowycll, częsta

iazda z przyczepq przez samochód osobowy lub terenowy, irp. Wielkośc tej korekly szaage się w zależności od

intenswnoŚCi i okresu eksploatacji pojazduw szczególny sposób,

Regionalna sytuacja rynkowa
_10,0 -l |2,1

Wartości rynkowe określonych mąrek i typów używanych pojazdów łnogq kształtowac się na odmiennym poziomie w

różnych regionach Polski, Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uŚrednione wartoŚci rynkowe

v, sk"tlt całego kraju. Odbiegajqce od uśrednionych notowallią rl,nkowe u))cenianego pojazdu w rejonie jego

użltkowania mogq stanowic podstawę do zastosowania korektl,iego v,arloŚci. WysokoŚci stosowanYch korekt wYnikają

: anali:y przeprowafuonej w oparciu o regionalne zróżlticowllłlie rynkowy'ch wdrloŚci poszczególnYch marek i tYPÓw

poja:dów.

Konieczne naprawy pojazdu _48,8 -5 500

Koniecznośc wykonania nąpraw |rycenianego pojazdu jest podstawq do obniŻenia jego wartoŚCi w stosunku do

wartości pojazdu spravrnego, O wielkości korekty decyduie kos:t naprawy przywracającej pojazd do stanu lechnicznego

odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przehiegu i ogólnego stanu technicznego.

KOMENTARZ
,l. oględzin pojazdu dokonano w obecności przedstawiciela właŚciciela pojazdu ,

stosowne dokumenty i udzielił wyjaśnień.

2, Zastosowano następujące korekty :

o uwzględniającą podany przebieg pojazdu,
o uwzg|ędniającą datę l rejestracji,
. uwzg|ędniające stan ogumienia,
o uwzględniające stan pojazdu (stan i utrzymanie pojazdu),
. uwzględniającą brak badań techniczny
. uwzględniającą Wyposażenie pojazdu,
. uwzględniający regionalną sytuację rynkową - województwo łodzkie i oŚcienne

ktory okazał

nalezą do

Slstem INFO-EKSPERT
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szczególnie "nasyconych " samochodami głownie pochodzącymi ztzw, " imPońu PryWatnego" i

podaż ich znacznle przewyzsza popyt w związku z tym konieczne są znaczne upusty cenowy W

pzypadku sprzedaży pojazdu,
l uwzg|ędniający szczegótny charakter eksploatacji - samochod eksploatowany przez kilku

kierowców w tym na krótkich odcinkach i na obszarach miejskich,
o uwzg|Qdniającą szacunkowe koszty naprawy pojazdu.

podpisując niniejszą ocenę techniczną rzeczoznawca zastrzega się, Że nie bierze

oopówieozialnośói zi uxryie uszkodzenia, wady tworzywa lub montazu badanego obiektu oraz

zmiany zaistniałe po dniu badania. Stwierdzenia opinii i sprawdzenie stanu faktYcznego zostało

dokonane bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem RzeczoznawcY, który jednak nie

Ódpowiada za treść opinii wydanej ńa poOŚtawie danych, co do ktorych został wProwadzonY W

błąd lub danych, ktore wyniiąą =dowodow 
zakwestionowanych przez uprawnione organa .

irartość rynkowh brutto wyżej zidenĘfikowanego pojazduo określona na miesiąc wrzesień 2020 roku

\łTnosl:
2500 PLN

(słownie. dwa §siące pięćset złoĘch)
w tym VAT (23,0%) 467,48 PLN

Wartość określono na podstawie:
_ notowań wartości rynkowych zbazy pojazdów "Komputerowego SYstemu INFO-EKSPERT" na IX-

2020 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
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Bogcla ński
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